
              TARAFSIZLIK BEYANI  
GENSA Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic.Ltd.Şti   olarak;

Yönetim organizasyonumuz, yönetim sistemimiz ve finans yönetimimizin, belgelendirme faaliyetleri ve diğer bütün 
faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürekli kılmak üzere oluşturulduğunu ve uygulandığını,

 Üçüncü taraf bağımsız belgelendirme faaliyetlerimizde, ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu tüm taraflara her 
koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Faaliyetlerimizin tümünde ayrımcılıktan uzak hareket edeceğimizi

Çalışanlarımız da dahil olmak üzere faaliyetlerimizin tümünde ve her aşamasında, bağımsızlığımız ve tarafsızlığımızı 
etkileyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisine bulunmayacağımızı,

Faaliyetlerimizin tümünde ve her aşamasında çıkar çatışmaları ve objektifliğin sürdürülmesi de etki yaratacak yada 
yaratabilecek tüm riskleri belirleyerek tarafsız, objektif ve peryodik olarak tüm değişkenleri dikkate alarak 

değerlendirmeye aldığımızı ve sonuçları dikkate alarak önlemlerimizi aldığımızı ve bu önlemleri sürdüreceğimizi

Belgelendirme talebinde bulunan müşterilerin ilgili başvurularının işleme alınmasından önce, çıkar çatışmasına neden 
olabilecek konuların gözden geçirildiğini ve herhangi bir çıkar çatışmasının tespit edilmesi durumunda hiçbir suretle 

belgelendirme hizmetlerinin verilmeyeceğini ve bunun garanti altına alındığını,

Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı, hiçbir baskı unsurunun 

çalışanlarımızı etkilememsini sağlayacağımızı

Dış kaynaklı denetim ekibi üyelerimiz dahil olmak üzere tüm denetim ekibi üyelerimizden yapılacak her denetim öncesi 
müşterilerimiz ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının 

taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Yetki almış personelimiz dışında hiç kimsenin belgelendirme kararında etkisi olmamasını sağlayacağımızı, 
Belgelendirme kararlarını veren personelimizin denetimi yapanlardan farklı kişiler olmasını sağlayacağımızı ve 

belgelendirme kararlarının alınmasında belgelendirme kararlarını verecek kişilerden, yapılacak her değerlendirme 
öncesi müşterilerimiz ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkilerinin olmadığının 

taahhüdünü aldığımızı ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Tüm denetim ekibi üyelerimiz ve belgelendirme kararını verenlerin, verdikleri kararlar ile elde ettiği maddi kazançların 
ilişkili olmadığını,

Müşterilerimize iç denetim yada danışmanlık hizmeti önermeyeceğimizi ve vermeyeceğimizi, bu hizmeti veren firmalar 
yada çıkar gruplarının  ile sertifikasyon kararı aşamasını etkilememesini ve hizmetlerimize erişimlerini etkilememesini 

sağlayacağımızı

Bütün bunları; kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, felsefemiz,  çalışma şeklimiz, değerlerimiz, 
tarafsızlık analizlerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu doküman ile garanti altına alındığını, beyan ve taahhüt 

ederiz.
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